
)) وإذا تأملت أشياء كثرية  فمن عفا وأصلح فأجره على اهللالعفو إذا كان فيه إصالح (( ندبنا لالعفو؛ بل 

  وجدت أن اهللا سبحانه وتعاىل خفف عن هذه األمة ووضع عنها اآلصار اليت كانت على من قبلهم .

)) من هم؟ اليهود والنصارى وغريهم من الناس؛ ألن هذا يشمل كل أحد  كما حملته على الذين من قبلنا ((

   مم السابقة .األكل 

)) هل املراد من األمور الكونية أو  ربنا وال تحملنا ما ال طاقة لنا به )) (( ربنا وال تحملنا ما ال طاقة لنا به ((

))  ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها ا سبق ((من األمور الشرعية أو منهما ؟ منهما؛ إن قلت منهما أشكل علينا م

إال وسعها؛ وهذا خرب واخلرب البد أن يكون واقعا، وإذا كان واقعا نفسا فإننا قلنا إن معناها ال يكلف اهللا شرعا 

ال يكلف اهللا  )) لغوا ال حاجة إليه؛ ألنه من األصل (( تحملنا ما ال طاقة لنا به وال صار الدعاء يف قولك: ((

سقط عنه من األصل؛ وحينئذ يكون املراد: ربنا ال حتملنا ما ال م)) فهو ساقط يعين قصدي أنه  ال وسعهانفسا إ

ما مينعه من فعل  وقدرا ال باعتبار أصل الشرع ولكن باعتبار حال العبد؛ أحيانا حيصل لإلنسانأطاقة لنا به شرعا 

نعم هذا حاصل لكن يف هذه احلال ال يكلفك اهللا ه ملرض أو غريه، كذا؟ طيب فإذا قال قائل: قالطاعة وال يطي

صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم  ما ال تستطيع؛ قال النيب صلى اهللا عليه وسلم لعمران بن حصني: (

)) فقد  من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرف ) وقال تعاىل يف الصيام: (( جنب تستطع فعلى 

واب واهللا أعلم أن يقال: إنه إذا رفع عنك التكليف ذا مع عدم الطاقة فإن معىن ؛ فاجلهسقط عنك ومل تكلف

ذلك أنك تسأل اهللا تعاىل أن يتمم لك األجر، أن يتمم لك األجر احلاصل ذا الفعل الذي ال تطيقه؛ فيكون 

التحميل صار اإلنسان   هذا هو فائدة الدعاء بأن ال حتمل ما ال طاقة لك به يف األمور الشرعية؛ ألنه إذا ارتفع

   سؤولية فيه وحينئذ يكتب له األجر .املفال حتمل  كأنه فعله

من مرض أو سافر كتب ما كان فإن قال قائل: وعلى هذا املعىن أيضا يرد عليكم قوله صلى اهللا عليه وسلم: ( 

ض كتب له أجر ) واإلنسان العاجز عن العبادة اليت كان يفعلها يف حال صحته إذا مر  يعمل صحيحا مقيما

  لغو ال فائدة منه ؟ العبادة التامة؛ إذا الدعاء ذا أيضا 

يسرا يل أنا تفقد ال يكون ذلك م قلنا: اجلواب على ذلك أنه وإن كان الرسول أخرب بذلك عليه الصالة والسالم

  الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال هذا الكالم : عزمية أو ألي سبب آخر؛ صحيح إنإما لتخلف صدق النية وال

لكن هذا ينطبق على كل واحد بعينه كما أننا حنن نعلم مجيعا أن كل مؤمن يدخل اجلنة؛  ) من مرض أو سافر (

لكن هل ينطبق على كل واحد بعينه ؟ ما ميكن أن ينطبق كل واحد بعينه إال من شهد له الرسول صلى اهللا عليه 

ن هذا أيضا فائدة الدعاء، فيكون فائدة الدعاء هنا أن تسأل اهللا حتقيق هذا الذي أخرب به وسلم؛ إذا فيكو 



الرسول صلى اهللا عليه وسلم؛ أما ما ال طاقة لنا به من األمور الكونية فأمرها ظاهر، وإال ال؟ ما ال طاقة لنا به 

ه اهللا ما ال طاقة له به يتضمن شيئني؛ من األمور الكونية فأمرها ظاهر؛ انتبه ! وسؤال اإلنسان أن ال حيمل ل

أحدمها: دفع هذا الشيء أن ال يرد عليك أصال، والثاين: أن يقويك اهللا عليه حىت تتحمله ويدخل يف طاقتك؛ 

أصال بأن يدفعه عنك؛ إياه )) نقول يشمل أمرين: أن ال حيملك اهللا  ربنا وال تحملنا ما ال طاقة لنا به انتبه ! ((

اه خيففه عليك حىت يكون داخال حتت طاقتك؛ مثل أيش األمور الكونية اليت ما تدخل حتت أو إذا محلك إي

الطاقة ؟ مثل ظلم اإلنسان، إنسان ظلمك يف مالك، يف بدنك، ألزمك بأن حتفر عشرة أمتار يف خالل ساعة 

قة هذه وإال ال؟ ما وتنقل الطني حقها، يسلط عليك قال افعل وإال فاحلبس مدى احلياة وإال القتل؛ طيب فيه طا

؛ فتسأل اهللا أن ال يسلط عليك  رض صلبة، هذا ال طاقة لنا بهاأل؟ ميكن تكون فيه طاقة؛ عشرة أمتار يف ساعة

به؛ أو أن اهللا تعاىل حبكمته قد ينزل عليك مرضا يشق عليك حىت احلركة، أليس كذلك  ما ال طاقةك أحدا حيمل

؟ طيب أو قد يبتليك اهللا تعاىل بعسر البول أو بعسر الغائط أو ما أشبه ذلك من األمور اليت ال طاقة لك ا؛ 

؛  ريسمرب نأكل هنيئا مريئا من نعمة اهللا يسهل علينا األكل والش دثاـ وهللا احلمد واملنة ـ نقول حتحنن اآلن  

وكذلك اخلروج؛ لكن يبتلى بعض الناس بأن ال يستطيع األكل ال يستطيع الشرب، ال يستسيغ األكل وال 

ربنا وال تحملنا ما  الشرب؛ إنسان آخر يفعل ذلك لكن يشق عليه خروجهما؛ إذا كل هذا داخل يف قولك: ((

   التكاليف الشرعية ويش بعد؟ واألمور القدرية طيب. ))؛ إذا ما ال طاقة لنا به من ال طاقة لنا به

ال احد جييب  )) ما ال طاقة لنا به (()) نعم؟   ما ال طاقة لنا به وهنا نشوف أصحاب سيبويه ويش إعراب (( 

  اال متاكد كل هذه واهللا شوية طيب اتفضل 

  ما يف حمل نصب مفعول به  ))ما ال طاقة لنا به  ((: الطالب

  مفعول به؛ طيب أيش مفعول به أيش ؟ما : الشيخ 

  ))  خذناؤات ((: الطالب 

  )) كيف ؟ خذناؤات ((ال؛ : الشيخ

   ...:الطالب

  طيب مفعول أول وإال ثاين وإال ثالث وإال ؟: الشيخ

  مفعول ثاين: الطالب 

  ثاين طيب: الشيخ 

  ال؛ ال نافية: الطالب 



  نافية أليش ؟: الشيخ 

  افية لطاقةن: الطالب

  ذا عليك درجتان؛ يال يا حممد ؟  اأيه لكن ويش نوع هذا النفي ؟ طيب : الشيخ

  ال نافية للجنس: الطالب

  طيب ويش عملها ؟: الشيخ 

  )) طاقة ها عمل إن؛ ((لمع: الطالب 

  اصرب ويش عمل إن ؟ : الشيخ 

  )) امسها طاقة عمل إن تنصب االسم وترفع اخلرب؛ و((: الطالب

  نعم : الشيخ

  مبنية على الفتح يف حمل نصب : الطالب

  : نعم الشيخ

  ) اجلار وارور يف حمل رفع خرب) طاقة لنا به و((: الطالب

  أيهما ؟ به وإال لنا ؟ : الشيخ 

  ))  ما ال طاقة لنا به ((: الطالب

  أيهما ؟ به ؟: الشيخ

  : بهالطالب

  : طيب ولنا اصرب يا اخي اصرب جزاك اهللا خريا الشيخ

  )) أي ما ال طاقة كائنة لنا ما ال طاقة لنا األول، اجلار وارور األول (( ..: الثاينالطالب

   صفة لطاقة؟ نعم؛ طيب .: الشيخ 

)) ملا كان اإلنسان له أحوال بل له حاالن:  واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت موالنا فانصرنا. . .  قال: ((مث

خمال بفعل األوامر؛ وقد يكون مرتكبا لفعل احملظور؛ حال مضت وحال مستقبلة؛ احلال اليت مضت قد يكون 

)) هذا يف مقابل فعل احملظور يعين يغفر  واغفر لنا ال املستقبلة علمها عند اهللا؛ أنتم معي ؟ طيب قال: ((احلو 

ي آدم خطاء وخير بنكل  لنا الذنوب اليت فعلناها، يغفر لنا الذنوب اليت عملناها؛ واإلنسان ال خيلوا من ذنب (

) والذنوب قد تكون يف القلوب وقد تكون يف اللسان وقد تكون يف اجلوارح؛ أو يكون  ين التوابونئالخطا

)) فالعفو يف مقابل التقصري يف  اعف عنا اإلنسان قد فرط يف مأمور، فرط يف مأمور قصر فيه؛ يقابله قوله: ((



)) يف املستقبل يعين تفضل  وارحمنا حملظور؛ ((املأمور به؛ واملغفرة يف مقابل أيش؟ فعل احملظور يف مقابل فعل ا

علينا بالرمحة حىت ال نقع يف فعل حمظور أو يف اون يف مأمور؛ أنتم معنا اآلن ؟ طيب وهذا أحسن من قول 

من باب التأكيد؛ ألن العفو واملغفرة كلها حمو الذنوب والرمحة حصول املطلوب؛ حنن  هبعض املفسرين إن هذ

حاالن: حال مضت وحال مستقبلة؛ احلال املاضية إما أن يكون منه تقصري يف مأمور، أو  نقول: ال، لإلنسان

      )) يف مقابل فعل احملظور؛  اغفر لنا )) يف مقابل التقصري يف املأمور؛ (( اعف عنا ارتكاب للمحظور؛ ((

هذا الدعاء شامال من أمشل  )) بالنسبة للمستقبل حىت تعصمنا من احملظورات وترك املأمورات؛ فيكون ارحمنا ((

ما يكون من الدعاء مثل هذا الدعاء؛ لو أن رجال قصر يف الصالة مثال ومل يصلها يف أول الوقت؛ هذا نقول 

لمحظور ملنهي عنه؛ ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ي لوهو يصلي هذا ارتكاب تقصري يف املأمور؛ لو التفت 

   مكروها لكنه منهي عنه. فات هناعن التفات يف الصالة وإن كان االلت

وخرب كالمها معرفة؛ توافقون على هذا وإال ال  أية؛ اجلملة خربية مكونة من مبتد)) اجلملة هنا خرب  أنت موالنا ((

  ؟ توافقونين ؟

  وخرب أفقط؛ ال يا شيخ مبتد أمبتد ال: الطالب 

  وخرب معرفتني؛ صح؟  أملة امسية خربية مكونة من مبتداجل : الشيخ

  صح: الطالب

وخرب كالمها معرفة تفيد احلصر؛  أة من مبتدملة املكوناجلأي نعم صح؛ وقد قال علماء البالغة: إن : الشيخ

غريه نعم؟  لنا )) تفيد أنه ال موىل أنت موالنا لنا؛ قوله: (( )) ليست كقول: أنت موىل أنت موالنا فقوله: ((

؛ من املوايل؛ طيب تقول للشخص: أنت حبييب لنا ما تفيد هذا، تفيد أنت موىل صح؟ طيب؛ لكن أنت موىل

صر، والثاين ال يدل على احلصر؛ احلوتقول: أنت حبيب يل؛ بينهما فرق أو ال؟ نعم؛ األول ويش يدل عليه ؟ 

جل يف وتقول للكافر: أنت عدو يل، ال يفيد احلصر؛ وتقول: أنت عدوي؛ يفيد احلصر؛ وهلذا قال اهللا عزو 

)) هم العدو كأنه قال ال عدو سواهم؛  هم العدو فاحذرهم املنافقني: فاحذرهم هم العدو؛ ال قبله بالعكس ((

ئك يقول أهال والشك أن عداوة املنافق للمؤمن أشد من عداوة الكافر للمؤمن؛ صحيح؟ يا شيخ املنافق جيي

املؤمن الصاحل؛ هذا املشكل أي نعم؛ نقول هذه عداوة املنافق للمؤمن أشد من عداوة  وسهال باألخ الكرمي

منه؛ لكن البالء كل البالء هذا الذي يتقي ويظهر أنه صديق وهو  زر حافر؛ ألن الكافر يبدي عداوته ونتالك

     ذا قال اهللا تعاىل: صر؛ وهل؟ نعم تفيد احل )) مجلة خربية تفيد احلصر وإال ال أنت موالنا عدو؛ طيب إذا ((

 هم يتولوم ما ينفعوم؛ طيب ؤ )) حىت أوليا لهم ىالذين آمنوا وأن الكافرين ال مولذلك بأن اهللا مولى  ((



جلميع شئوننا ؟ الثاين، الثاين أحسن؛  ما معىن املوىل ؟ هل املراد باملوىل الناصر أو املتويلبلغ ))  أنت موالنا ((

ألن الثاين يعم ويشمل؛ يعين أنت املتويل جلميع أمورنا؛ ومن متام واليتك لنا أنك مل تكلفنا إال ما نطيق؛ وأنت 

هذه الوالية تب على نا هذا الدين امليسر؛ كل ما يرت ملجأنا ومالذنا وحمل دعوتنا ورغبتنا ورهبتنا؛ وأنت شرعت ل

  )). أنت موالنا  قوله: ((فهو داخل يف

؛ يعين فبواليتك اخلاصة انصرنا على القوم عالفاء هذه للتفري )) فانصرنا على القوم الكافرين مث قال: ((

الكافرين؛ والوالية والية اهللا عزوجل للخلق نوعان: والية خاصة؛ ووالية عامة؛ فالوالية اخلاصة والية اهللا للمؤمنني؛ 

حتى جاء أحدكم ؛ كما قال تعاىل: (( د؛ فاهللا تعاىل ويل لكل أحد مبعىن تويل األموروالعامة واليته لكل أح

))  ثم ردوا إلى اهللا موالهم الحق أال له الحكم وهو أسرع الحاسبين الموت وتوفته رسلنا وهم ال يفرطون

وهذه اخلاصة فيها  ))؛ ذلك بأن اهللا مولى الذين آمنوا ))، (( اهللا ولي الذين آمنوا هذه عامة؛ اخلاصة: ((

وإن  )) ومثل قوله تعاىل: (( أنت وليي في الدنيا واآلخرة أيضا خاص أخص؛ وهي والية اهللا لرسوله مثل: ((

   .))  وجبريل وصالح المؤمنين )) هو وحده عزوجل مواله واملالئكة ((مواله  تظاهرا عليه فإن اهللا هو

)) انصرنا عليهم يعين  فانصرنا على القوم الكافرين (( طيب إذا نقول: الوالية قسمان أو نوعان؛ مث نقول:

اجعل النصر عليهم؛ والنصر على الكافرين يكون بأمرين: باحلجة والبيان، وكذلك بالسيف والسالح، يكون 

بالسيف والسالح؛ أما السيف والسالح فظاهر؛ أما احلجة والبيان فقد جيتمع الكافر واملسلم؛ ويتناظران يف أمر 

من العقيدة؛ إذا مل ينصر اهللا املسلم خذل وكان يف هذا خذالن له وللدين الذي هو عليه؛ هذا النوع من أمور 

بالسالح؛ لكن باحلجة والبيان ألن املنافق يظهر ما لنصر باحلجة والبيان يتعني يف املنافقني، املنافق االنتصار عليه ا

ال يتحدث الناس أن  يه وسلم يف قتل املنافقني قال: (أنه معك وأنه منك؛ وهلذا ملا استئذن الرسول صلى اهللا عل

) مسلم ظاهره أنه مثلك؛ ومشكلة لو نسلط سيوفنا على املنافقني رمبا نقتل من هو  محمدا يقتل أصحابه

؛ إال من أظهر نفاقه وتبني وظهر فهذا على القول الراجح يدعى لإلميان إن امؤمن؛ ألن ما يف القلب ليس معلوم

قبل إميانه؛ أليش؟ قال: نإميانه ترك وإال فال؛ وقال بعض أهل العلم: ال يقبل إميانه املنافق ال  آمن وعلم حسن

أؤمن وإال قتلناك؛ ويش يقول؟ يقول   ناه قلنا تعالوأنه مؤمن؛ لو مسك اإلميان يظهر أيش؟ يظهر األصلألنه من 

كل يوم صلى  أهو مؤمن؛ ما يف إشكال أؤمن أنا أقول: أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا وأقيم الصالة 

؛ وأوتوا الزكاة تقول أعطيكم أعطيناكم اآلن؛ أصوم نعم ؟ مشكل؛ لكن إذا علم يقينا أنه منافق كمتعامجيف 

منت وإذا خال إىل شياطينه قال إين معكم إمنا أنا مستهزئ ألعب عليهم؛ وإذا آلذين آمنوا قال حبيث إنه إذا لقي ا

ثبت قتلناه؛ لكن هل تقبل توبته ؟ املشهور من املذهب أن توبته ال تقبل وأنه يقتل؛ فإن كان صادقا و علمنا هذا 



؛ والقول الثاين: إذا علمنا وإال ال ل حملهيف توبته فأجره على اهللا، أجره على اهللا؛ وإن كان كاذبا فقد وقع القت

إن المنافقين في الدرك األسفل من النار ولن تجد  عنه القتل؛ ألن اهللا تعاىل قال: (( رفعناحقيقة أنه تاب 

إال الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا باهللا  يف توبة املنافق ذكر القيود ((شف ))  لهم نصيرا إال الذين تابوا

))  انصرنا على القوم الكافرين إذا حتققت فأولئك مع املؤمنني؛ وقوله: (( )) أربعة شروط هللاوأخلصوا دينهم 

يشمل، يشمل الكافرين من بين آدم  هل املراد بالكافرين هنا الكافرون من بين آدم أو حىت من الشياطني؟

ألن الشيطان كافر بالشك؛ فيكون يف هذا الدعاء دعاء بنصرك على الكافر من بين  والكافرين من الشياطني؛

  من الشيطان الرجيم.باهللا آدم وعلى الكافر من الشياطني فيكون مبنزلة االستعاذة 

  قرة ؟ أو نكمل الفوائد إن شاء اهللا؟بقبل أن تسأل مىت بدأنا بال

    نكمل الفوائد.: الطالب 

  ؟...:الطالب

فعل احملظور لكن يف فعل املأمور من أحسن الناس، يف ناس اآلن يرابون؛ لكنهم من ليف ناس مرتكبني : الشيخ

  والصيام واحلجوالزكاة أحرص الناس على الصالة 

  : ترك املأمور  هو فعل للمحظورالطالب

بينهما؛ املأمور ما  املتالزمات لكن الفرقهي ؛ الرتك  حىت فعل احملظور ترك لواجب: لكن يقال ترك املأمور الشيخ

   .تمتالزما ها؛ هذا فرق وإال كلعدمهاده واحملظور ما طلب تركه و طلب إجي

  من التفت يف الصالة هل عليه إمث ؟ :الطالب

  ال ما عليه إمث إال إذا التفت جبميع بدنه أما برأسه فليس عليه إمث ولكنه مكروه إال حلاجة.   : الشيخ

  هل جيوز تنقص شريعة من قبلنا وأن فيه آصار وأغالل ؟دة النصرانية .  . . على العقي ...بعض الناس :الطالب

ال، من جهة أا تنقص هي بالنسبة إىل تشريع اهللا ليست ناقصة؛ ألا موافقة للحكمة؛ لكنها بالنسبة : الشيخ

  شريعة اإلسالمية صارت ناقصة.نظرنا إليها مقارنة بالإىل أا أغالل عليهم وآصار؛ إذا 

  ما حكم من تنقص شريعة من قبلنا ؟  :البالط

القدح يف شريعتهم فهذا ال جيوز؛ ألن و تعريض الواهللا ما ندري هذا على حسب نية فاعله؛ إن كان قصده : الشيخ

    شريعتهم حني قيامها شريعة هللا عزوجل .



الرسول بما أنزل إليهم من ربه والمؤمنون كل آمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله ال نفرق بين أحد من  آمن ((

)) هذه أخذنا فوائدها، ناقشنا فيها ؟ نناقش يف اآلية  رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير

  األخرية. 

  أظن ناقشنا يف أوهلا؟))  سبت وعليها ما اكتسبتال يكلف اهللا نفسا إال وسعها لها ما ك : ((تعاىل  قوله

  )) يا عادل ؟ ربنا ال تؤاخذنا )) إعراب (( ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال: ((

  ربنا منادى حذفت منه ياء النداء :الطالب

  حذفت منه ياء النداء؛ طيب ما هي الفائدة واحلكمة من حذف ياء النداء ؟: الشيخ

  اختصارا وتربكا بالبداءة باسم اهللا :الطالب

أكثر ما يكون التوسل يف الدعاء مبقام الربوبية ملاذا  وجل طيب. نعم اختصارا وتربكا بالبداءة باسم اهللا عز: الشيخ

  ؟ ما حضرت ؟ فاتك خري كثري؛ نعم ؟

  ...ألن الربوبية مشتمل على :الطالب

وهذا يتعلق بالربوبية أكثر من غريه من  الفعل، من فعل اهللاأحسنت ألن إجابة الدعاء من متعلقات : الشيخ 

  )) ما الفرق بينهما ؟ إن نسينا أو أخطأناالتوحيد.قوله: ((

  أو خمالفة بغري قصد املخالفةالقلب عن شيء؛ أما اخلطأ فهو فعل شيء  ...النسيان  :الطالب

  )) ؟  إصرا )) يا أمحد (( إصرا ال تحمل علينا خمالفة بغري قصد املخالفة طيب .قوله: ((: الشيخ 

  ثقيل ؟الشيء : الالطالب

  )) ويش الذي محل على من قبلنا ؟ كما حملته على الذين من قبلناطيب .(( : الشيخ 

  إذا أرادوا أن يتوبوا أن يقتلوا أنفسهم  :الطالب

  وهذه األمة ؟ يقتلوا أنفسهم.أمر اهللا اليهود أن يقتلوا أنفسكم؛ أمر اهللا ملا تابوا من عبادة العجل أن : الشيخ

  ...:الطالب

)) من التكاليف الشرعية ؟ أو من  ما ال طاقة لنا )) يا زياد (( وال تحملنا ما ال طاقة لنا به قوله: ((: الشيخ

   الباليا واألقدار ؟

  كالمها  :الطالب

  تكاليف الشرعية ؟الطيب كيف ذلك يف األول : الشيخ 

  ...: مثل العبادات الطالب



  طيب والقدرية ؟ : الشيخ

  أيت مصيبة ال نستطيع نصرب عليها ت :الطالب

  مثل ؟ : الشيخ 

  املصائب :الطالب

  مثل ؟: الشيخ

   القتل :الطالب

ما الفرق بني ...))  واعف عنا واغفر لنا وارحمنا نعم الفنت، حروب، اجلوع، اخلوف وغري ذلك .((: الشيخ

  هذه اجلمل الثالث الدعائية ؟ 

  ...:الطالب

  يعين متعلق هذه األشياء الثالثة ؟ العفو يتعلق بأيش ؟ : ال الشيخ

  بالذنوب :الطالب

  كلها بالذنوب؛ نعم مصطفى ؟: الشيخ

  الغفران يكون يف اخلطأ أو الذنوبالعفو يتعلق بالتقصري يف الطاعة فيما قصرنا يف الطاعة؛ و  :الطالب

  صح: الشيخ 

  يف اآلخرة))  وارحمنا و(( :الطالب 

  لبيف املستق: الشيخ

    لبيف املستق :الطالب

صح، يعين إذا العفو واملغفرة عما مضى؛ فالعفو يتعلق بالتفريط يف الواجب واملغفرة بانتهاك احملرم؛ والرمحة : الشيخ

  يف املستقبل حبيث تعصمنا من الذنوب واملخالفات .

  )) ؟ موالنا )) حممد ما معىن قوله: (( أنت موالنا فانصرنا على القوم الكافرين قوله: ((

  يعين ليس لنا موىل غري اهللا  :الطالب

  أيه لكن ويش معىن املوىل ؟: الشيخ

  ...:الطالب

  هذه اجلملة هل تفيد احلصر يا عبد اهللا سليم ؟  املتويل ألمورنا،  الناصر لنا على غرينا  طيب.: الشيخ

  نعم :الطالب



  ملاذا ؟ : الشيخ

  الطرفنيلتعرف  :الطالب

عندكم واجد وكثري لكن نبغي واحد بس، نرى هل ميكنك أن تأيت مبثال يبني لنا هذا ؟ ، لتعرف الطرفني :الشيخ

  من الواجب أن حتذف النقطة اليت يف األسفل 

  ...:الطالب

  السنة من ك ما هو بالزم من القرآن و مثال من عند :الشيخ

  لو قال قائل: أنا املسلم: الطالب

   يعين وغريه ليس مبسلم ؟ :الشيخ

  ...: أو أنت الطالب

 لت مثال: أنت ضارب أو أنت الضاربعلى كل حال لو قأخشى أن تقول انت حبييب صاحب املطعم  :الشيخ

  وين أيهم ؟

  : خربالطالب

  )) الفاء يا مشعل ويش معناها ؟  الكافرين فانصرنا على القوم طيب قوله: ((: ماهي خرب الشيخ

  تعقيب: الطالب

  تعقيب ال؛ زيد ؟  :الشيخ 

  عتفري: الطالب

    يعين بسبب واليتك نسألك أن تنصرنا على القوم الكافرين . تفريع :الشيخ

  ))آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. . . نأخذ الفوائد ؟ طيب قال اهللا عزوجل: ((

   وسلم مكلف باإلميان مبا أنزل إليه؛ ألن قوله: صلى اهللا عليهرسول اهللا من فوائد هذه اآلية الكرمية: أن حممدا 

)) هذا خرب يقتضي أن يكون وصفا له إن مل نقل إنه مبعىن األمر؛ كذا؟ طيب وقد مر علينا يف آمن الرسول  ((

  ) يف قصة دين والد جابر رضي اهللا عنه . أشهد أني رسول اهللا البخاري أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: (

)) واملنزل هو الوحي؛ والكالم وصف  بما أنزل إليه من ربه ية الكرمية: أن القرآن كالم اهللا؛ لقوله: ((آلامن فوائد 

يقوم بنفسه؛ وعلى هذا فيكون يف اآلية دليل على أن القرآن كالم اهللا، الوحي ميكن أن ال يقوم إال مبتكلم، ال 

  الذي أنزل على حممد صلى اهللا عليه وسلم .

  )). بما أنزل إليه ة أيضا: إثبات علو اهللا؛ ألن النزول ال يكون إال من أعلى ((ومن فوائد اآلي



   بما أنزل إليه من (( )) ويف قوله: الرسول ومن فوائدها: إثبات رسالة النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قوله: ((

  )) . ربه

   ومن فوائدها أيضا: عظم ربوبية اهللا عزوجل وأخصيتها بالنسبة إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم، حيث قال: 

  )) . بما أنزل إليه من ربه ((

السيما وأنه سوف يبلغ ما  ذلك ويتفرع على ذلك: أن اهللا سبحانه وتعاىل سينصره؛ ألن الربوبية اخلاصة تقتضي

  أنزل إليه من ربه .

آمن الرسول بما أنزل إليه  صلى اهللا عليه وسلم، حيث قال: (( مد اآلية الكرمية: أن املؤمنني تبع لرسوهلومن فوائ

))؛ وجه التبعية: أنه ذكر املؤمن به قبل أن يذكر التابع؛ يعين ما قال: آمن الرسول واملؤمنون  من ربه والمؤمنون

  ال يستقلون بشريعة دونه .لصالة والسالم عليه امبا أنزل إليه؛ وهذا يدل على أم أتباع للرسول 

ومن فوائدها أيضا: أنه كلما كان اإلنسان أقوى إميانا بالرسول صلى اهللا عليه وسلم كان أشد إتباعا له؛ وجهه؟: 

ىل حممد صلى اهللا عليه وسلم من ربه وعليه إ)) يعين آمنوا مبا أنزل  بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون أنه قال: ((

   . كان أقوى إميانا كان أشد إتباعافكلما  

كل آمن  ومن فوائدها أيضا: أن إميان الرسول عليه الصالة والسالم واملؤمنني شامل لكل أصول الدين؛ لقوله: ((

  )) . كل آمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله ))؛ كذا ؟ (( باهللا ومالئكته وكتبه ورسله

  باليوم اآلخر واإلميان بالقدر؟ويبقى عندنا اشكال وهو أنه مل ذكر اإلميان 

اليوم اآلخر مما جاءت به اإلميان بواجلواب على ذلك: أنه يف ضمن اإلميان بالكتب والرسل؛ ألن اإلميان بالقدر و 

  الكتب والرسل؛ فيكون داخال يف ضمن اإلميان بالرسل واإلميان بالكتب .

  )).ته ومالئك من فوائد اآلية الكرمية: إثبات املالئكة؛ لقوله: ((

))؛ وقد سبق لنا يف التفسري عن كيفية اإلميان م: أن  كل آمن باهللا ومالئكته ووجوب اإلميان م؛ لقوله: (( 

وظائف نؤمن بأمسائهم ما علمنا منها؛ وبأوصافهم وبأعماهلم ويش بعد ؟ وبوظائفهم؛ واألعمال اخلاصة م وال

ذلك؛ واألعمال اليت يقومون ا على وجه خاص كالذين  حفاظ بين آدم وما أشبهاليت يقومون ا كالكتبة و 

   يذكرون ويسجدون وما أشبه ذلك.

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اإلميان بالرسل ليس فيه تفريق؛ ال نقول مثال: نؤمن مبحمد صلى اهللا عليه وسلم 

ال  سبق لنا معىن قوله: (( لكن ال نؤمن بعيسى ألن عيسى من بين إسرائيل؛ ال، حنن ال نفرق بني الرسل؛ وقدو 

  )) . نفرق



)) ؛ وذكرنا يف  وقالوا سمعنا وأطعنا ومن فوائد اآلية  الكرمية: أن من صفات املؤمنني السمع والطاعة؛ لقوله: ((

التفسري أن الناس ينقسمون يف هذا املقام إىل ثالثة أقسام: معرض ال يسمع وال يطيع؛ والثاين: سامع مطيع 

  مع غري مطيع وهذا أشد من األول.عكس؛ والثالث: سا

)) فكل إنسان حمتاج إىل مغفرة  غفرانك ومن فوائد اآلية الكرمية: أن كل أحد حمتاج إىل مغفرة اهللا؛ لقوله: ((

لن يدخل الجنة أحد  ؛ وهلذا ملا قال عليه الصالة والسالم: (حىت النيب عليه الصالة والسالم حمتاج إىل املغفرة

إنا فتحنا  )؛ وقال اهللا تعاىل: (( ت يا رسول اهللا؟ قال وال أنا إال أن يتغمدني اهللا برحمتهبعمله قالوا وال أن

)) كل إنسان حمتاج إىل املغفرة؛ ومن ذهب من أهل  لك فتحا مبينا ليغفر لك اهللا ما تقدم من ذنبك وما تأخر

قع منه إمنا هو للتعليم فقط؛ يالعلم إىل أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ال يقع منه الذنب وأن االستغفار الذي 

أيضا  ؛ كما أن من قال: إن االستغفار الذي كان الرسول يقوم به كان استغفارا لذنوب أمته وهذاعةجفقد أبعد الن

وللمؤمنين  خص ذنبه مث قال: ((ف))  واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات : ((له ؛ ألن اهللا قالخطأ

قبل الذنب؛ ألنه قبل الذنب قد يكون منه ))؛ واعلم أن اإلنسان قد يكون بعد الذنب أعلى مقاما  والمؤمنات

يس عليه ذنوب؛ فإذا أذنب وأحس ا للحال اليت عليها وماشيا على ما هو عليه معتقدا أنه كامل وأنه لئمستمر 

ويرتفع مقامه عند اهللا عزوجل؛ وهلذا قال اهللا  مقاماإليه فيزداد إميانا ويزداد  تبه رجع إىل اهللا وأناب إليه وأخببذن

يه لبعد هذه املعصية؛ اجتباه فتاب ع ء)) فجعل االجتبا وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه يف آدم: ((

قع؛ إذا أذنب اإلنسان عرف قدر نفسه وأنه حمتاج إىل اهللا ورجع إىل اهللا وأحس باخلطيئة وهدى؛ وهذا كثريا ما ي

  وأكثر من االستغفار وصار مقامه بعد الذنب أعلى من مقامه قبل الذنب.

 . إىل اهللا عزوجل يف كل شيء؛ لقولهمن فوائد اآلية الكرمية: إثبات أن املصري 


